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Autorka disertační práce se zabývala důsledky různých nesynonymních alelických variant renálních 

urátových transportérů, tj. reabsorbujících transportérů SLC22A12 (URAT1), SLC2A9 (GLUT9) a 

sekretujícího transportéru ABCG2 (ABCG2), na změny koncentrace kyseliny močové v séru, především 

tedy za účelem objasnění defektů exkrece kyseliny močové u zkoumaných kohort pacientů s primární 

dysurikémií.  

Prokázala existenci nových 6 nesynonymních variant v genech SLC22A12 a SLC2A9 u pacientů 

s hypourikémií a poukázala na korelaci se sníženým přenosem urátu přes membrány buněk 

s transferovanými variantními geny. Dle publikovaných prací, stěžejní metoda byla založena na využití 

procedur mutageneze, nadexprese v žabích oocytech a měření transportu radioaktivního urátu. 

Rovněž byla prováděna imunodetekce stupně lokalizace exprimovaných proteinů na membránách 

oocytů, aby bylo povrzeno jejich vnoření do membrány, u některých mutací také jeho porušení.  

Na druhé straně u pacientů s hyperurikémií či dnou bylo poprvé popsáno 9 nových variant. U těchto 

variant však nedošlo na změnu lokalizace příslušných exprimovaných proteinů, ani jejich funkce. 

Možná souvislost s fenotypem tedy byla experimentálně vyvrácena.  

Úspěšně se však podařilo zkorelovat 6 variant v genu ABCG2 mezi studovanými 11 (a poprvé 

nalezenými 9) nesynonymními variantami, se sníženou expresí, stupněm glykosylace, resp. 

transportní aktivitou. Tato aktivita již byla také stanovována měřením transportu radioaktivního 

urátu u vesikul připravených z lidských embryonálních ledvinných buněk 293A, v nichž byly mutované 

proteiny ABCG2 exprimovány. Rovněž byl studován stupeň glykosylace. Pro nezkorelované varianty 

autorka navrhla studie dalších transportérů typu NPT na apikální membráně a OAT na bazolaterální 

membráně proximálních tubulů ledvin.  

Uvedené výsledky jsou obsaženy ve 4 publikacích, kde ve 3 byla spoluautorkou a v jedné první 

autorkou. Dále je uvedeno spoluautorství na článku v časopise Blood s 19 spoluautory, týkajícího se 

megaloblastické anemie.    

Disertační práce je přehledná, je psána srozumitelně i pro čtenáře, kteří nejsou experty v daném 

oboru. Metodika a výsledky jsou prezentovány ve formě kopií publikovaných prací s původními 

obrázky. K diskusím v jednotlivých publikacích je pak přidána část 4. Diskuze přináší rozsáhlejší 

zhodnocení práce, než je dovoleno ve vědeckých časopisech často omezujících počet slov.  

V úvodu je vysvětlena podstata problému, jsou zmiňovány celogenové studie, např. studie se 

140 000 jedinci indikující asociace 28 genových lokusů se změnou urátu v séru. Jsou popsány četnost 

výskytu a etiologie daných typů patogeneze na molekulární úrovni a rovněž je zmíněna progrese 

hyperurikémie do klinicky definované dny. Na konci úvodu, před kapitolou cíle práce, by bylo vhodné 

doplnit něco jako katalog nejpalčivějších problémů, resp. neznámých v této oblasti, aby takto byl 

podpořen význam příspěvku samotné autorky. Toto by vhodně posloužilo rovněž jako úvod 

k následnému souboru publikovaných prací. 



 Ve vytyčených cílech práce jsou však stanoveny výstižně formulované dílčí otázky. V části 

Závěr, je v přibližně stejně utříděné hierarchii vyjádřeno, jak bylo v publikovaných článcích na dané 

otázky odpovězeno. K publikacím zajisté oponovaným v průběhu jejich posuzování oponenty, kteří 

jsou zpravidla odborníci v dané tématice, tedy netřeba podávat další oponenturu. Nicméně, následná 

diskuse postrádá jakési celkové shrnutí, které by mělo být přidanou hodnotou a být jistou propagací 

těchto publikovaných článků.  

Drobné detaily: V době wordprocesorů není obtížné zkopírovat z mapy znaků (Příslušenství Windows 

10) písmena řecké abecedy, bylo by tedy vhodné psát µ , nikoliv u. 

Obr.8. by mohl být situován kolmo a zvětšen. 

 

Shrnutí:  

Autorka předmětné disertační práce se spolupodílela na závažných klinických studiích pacientů s 

primární dysurikémií významných ve světovém měřítku. V některých se podařilo nejen zkorelovat ale 

i expresními studiemi mutovaných transportních proteinů prokázat příčinnou souvislost s nalezenými 

nesynonymními alelickými variantami. Autorka prokázala vynikající znalost literatury i nejnovějšího 

pokroku v oboru. Částečně též stanovila směry v pokračování výzkumu u variant, kde se korelace 

neprokázaly.  Ze všech těchto uvedených důvodů, navrhuji udělit absolutorium k obhajobě této práce 

a udělení titulu PhD. 

 

        RNDr. Petr Ježek, DrSc.,  

       Fyziologický ústav AVČR, v.v.i. Praha 4, Krč  

 

Otázky na uchazečku: 

1. V disertační práci jste nastínila možné pokračování studií. Můžete tyto přístupy rozvést. 

2. V charakterizaci pacientů bylo jen pár s diabetem. Ví se něco o specificitě dysurikéme v souvislosti 

s diabetem? 

3. Můžete shrnout nejvýznamnější rozdíly mezi kohortami populace pacientů v Evropě a v Asii?   

   


